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Ve Valdicích zøídili osm nových cel � Zemìkouli tìsnì minul asteroid, také máte takovou radost? �
V Bylince klíèí semínka � Skoro v�echny silnice jsou sjízdné � Hodiny na radnici budou od dubna digitální �
Jaro zatím nic moc � Co zase ukradli zlodìji kovù � Co mo�ná je�tì ukradnou � Kdo z Hoøic volil Klause �
� Nechoïte jen tak � Bì�te zaplatit danì                                            � Je�tì�e tu jsou Hoøické noviny � Stojí 6,- Kè

Firmy se vysmály
placení prvních tří dnů
nemocenské

��ádné takové opatøení nechystám, nebuduji
toti� ústav sociálního zabezpeèení.� Pøesnì tako-
vé jsou odpovìdi �éfù východoèeských firem,
mezi kterými provedla hospodáøská komora an-
ketu, zda se nechystají proplácet zamìstancùm
první tøi dny nemocenské. Svým lidem to toti�
nabídl napøíklad elektrárenský gigant ÈEZ, který
jim proplácí dvì stovky dennì, èi nìkteré firmy na
Plzeòsku. Z dvanácti východoèeských firem, které
náchodské komoøe odpovìdìly, se k tomu ne-
chystá ani jedna. Jejich �éfové se takovým úva-
hám naopak vysmáli. �Moji zamìstnanci si vydì-
lávají takové výdìlky, které je nemù�ou pøivést
pøi neproplacení tøí dnù nemocenské do sociální-
ho problému. Jako benefit po�ívají o týden del�í
dovolenou, tak�e kdy� opravdu bude nìkdo ne-
mocen, mù�e pou�ít i dovolenou. A také mám nì-
kolik zamìstnancù, u kterých si nejsem jist, �e
kdy� je nìco píchne, �e nepobì�í si nechat napsat
neschopenku. Teï budou jistì dobøe pøemý�let,
je-li to nutné,� napsal dal�í. Odpovìdi nebyly
anonymní, ale hospodáøská komora jména firem
pøesto nechce zveøejòovat. �I kdy� jsem od 1. led-
na 2008 lidem pøidal cca 800 korun mìsíènì, je-
jich postoj k firmì a pracovní nasazení se nezmì-
nil,� pøisvìdèil øeditel jiné firmy.                        (kim)

Prodej městských bytů
nájemníkům stále nemá
definitivní podobu

(Nové noviny) Podmínky a pravidla pro prodej
mìstských bytù stávajícím nájemníkùm zùstávají
nadále pøedmìtem diskuzí. Radní sice stále hle-
dají nejvhodnìj�í model pro privatizaci zbývající
èásti mìstského bytového fondu, v pondìlí se u�
ale rozhodli vyhlásit výbìrové øízení na firmu,
která prodej zprostøedkuje.

�Situace není jednoduchá ani proto, �e na èást
prodávaných bytù se vztahuje regulované nájem-
né, a na jiné nikoliv. Nemáme zatím úplnì jed-
notný názor, jak postupovat,� pøipou�tí místosta-
rostka Hana Richtermocová.

Stejnì tak není jasné, zda bude radnice byty na-
bízet za odhadní, nebo tr�ní cenu, a hlavnì podle
jakého koeficientu. Zatímco napøíklad v Nové
Pace prodává letos mìsto pøibli�nì stovku bytù
za devìtapadesát procent tr�ní ceny, v sousedním
Jièínì se byty v druhé vlnì privatizují za polovinu
odhadní ceny.

Podle jakého vzorce bude postupovat hoøická
radnice, by mohlo být jasné bìhem nìkolika nej-
bli��ích týdnù. Nejpozdìji do dubna chce radnice
vybrat také firmu se zku�enostmi s realitní èin-
ností, která bude prodej 29 bytù zaji��ovat.
�Mohli bychom zvolit nìjakou støední cestu, která
by zohlednila stáøí a technický stav domù a také
pøíjmové mo�nosti nájemníkù,� naznaèila Rich-
termocová.

Pøedbì�nì se hovoøí o cenách v rozpìtí od asi
dvou set do zhruba pìti set tisíc korun za bytovou
jednotku s ohledem na její velikost.

Hoøiètí zastupitelé zvolili k prodeji dva bytové
domy v ulicích Jablonského a Máchova. Vzhle-
dem k tomu, �e mìsto nyní vlastní pøes dvì stì
bytù, zbavovat se tedy bude jen malé èásti tohoto
fondu, který byl je�tì v polovinì devadesátých let
více ne� trojnásobný.                                                   (jn)

Sběr starého železa
12. dubna

Hoøiètí skauti ve spolupráci s Mìstským úøa-
dem poøádají tradièní jarní sbìr a to v sobotu
12. dubna. Kvùli èastým kráde�ím prosíme spolu-
obèany o pøistavení �rotu a� v sobotu ráno.
V rámci akci nejsme schopni likvidovat nebezpeè-
ný odpad (staré lednice apod.). Dìkujeme za po-
chopení a pøízeò. Výtì�ek bude pou�it na skaut-
skou èinnost a letní dìtské tábory.  Skauti Hoøice.

Hodiny na radnici budou
od dubna digitální

Na pokyn z Bruselu (smìrnice EU 01042008)
rozhodli radní nahradit zastaralé analogové hodi-
ny na radnici digitálními a tak se opìt o krùèek
pøiblí�it vyspìlým zemím. Ke zmìnì dojde u�
1. dubna. Obèané tak získají kvalitnìj�í èas (tzv.
Euroèas), který bude ov�em zpoplatnìn. Platit se
bude v podatelnì radnice a je na ka�dém, jak kva-
litnìj�í èas vyu�ije. O vý�i poplatku je rozhodnu-
to: brusel�tí úøedníci doporuèili 30,- Kè, èástku,
kterou si ná� lid u� oblíbil. Novorozenci mohou
po�ádat o výjimku na zjednodu�eném 64stránko-
vém formuláøi EU (který je z úsporných dùvodù
prozatím k dispozici pouze ve finském a portugal-
ském jazyce). Obèané jistì ocení, �e si budou èasu
více vá�it a nebudou jím plýtvat, jak jsme èasto
svìdky. Nové hodiny budou standardnì svítit
modøe (alespoò do voleb). Pouze ve výjimeèných
dnech (prezidentská náv�tìva, starostovy naroze-
niny apod.) bude barva èíslic èervená. Kdyby se
radnici povedlo zaplatit dluhy, budou hodiny ve-
sele blikat v�emi barvami.

Starý hodinový stroj bude v dra�bì nabídnut
hoøickým sbìratelùm kovù, kdyby se jim tento
zpùsob nabytí sbìrných surovin zdál nevýhodný,
dostanou jej za odvoz skauti. Ciferník pøijde do
muzea, je celý kulatý, neskladný, nikdo si s ním
neví rady, tak jej dostanou vìdátoøi, je�tì budou
vdìèní. Ani stávající ruèièky nepøijdou nazmar.
Po vzoru zabìhnutých anket Sportovec roku a
Osobnost roku vyhlásí mìsto obdobnou soutì�
Zlaté ruèièky: o nej�ikovnìj�ího spoluobèana,
kterému budou ruèièky jako cena pøedány. Hor-
kým favoritem je ten pán, co druhdy napustil
vodu do ku�elny místo do bazénu.      Zdroj: Lirpa

Na Obchodní akademii
jsou ještě volná
místa pro studenty

V pøijímacím øízení do 1. roèníku je na na�í
�kole v souèasné dobì  zcela zaplnìna kapacita
maturitního oboru "Obchodní akademie". Je stá-
le je�tì mo�né se hlásit na maturitní obor "Ob-
chodník", na nástavbové studium "Podnikání",
které je urèeno pro absolventy v�ech uèebních
oborù. Volná místa jsou i na studium uèebních
oborù prodavaè v�ech tøí zamìøení.

Bli��í informace Vám poskytneme
na telefonu 493 622 921,

nebo na e-mailové adrese: skola@isso.cz.

Únik informací

Ve veøejné sbírce Velikonoèní skautské kuøátko,
která probìhla v pátek 21. bøezna v ulicích Hoøic,
se vybralo dohromady 9 928,50  Kè. Celá tato
èástka byla poukázána na úèet celostátního sbír-
kového projektu Pomozte dìtem!, její� výtì�ek je
vyu�it ve prospìch ohro�ených, nemocných èi ji-
nak znevýhodnìných dìtí.

Mo�ná i vy sami jste podlehli skupince dìtí ve
skautských �átcích, kteøí nabízeli vlastnoruènì
vyrobená vatová kuøátka. Za nepatrný peníz jste
si zakoupili jeden z unikátních výtvorù svìtlu�ek,
vlèat, skautù i skautek z hoøického støediska Ju-
náka. A pøedev�ím jste tak pøispìli na dobrou
vìc: Velikonoèní skautské kuøátko je ji� sedmým
rokem významnou souèástí sbírkové akce Pomoz-
te dìtem! Loni se vybralo více ne� pùl milionu ko-
run, letos Junák pøislíbil minimálnì stejnou èást-
ku. �ek byl ji� organizátorùm pøedán v denním
studiu �Pomozte dìtem!� vysílaném o Velikonoè-
ním pondìlí na ÈT1.

My�lenka výroby skautského velikonoèního ku-
øátka se zrodila pøed sedmi lety v hlavách prostì-
jovských skautek. Vyrábìly si je jen tak pro sebe,
ale pak pøi�ly na to, �e jsou podobná tìm sbírko-
vým a nabídly je ke spolupráci spoleènosti NROS,
která sbírku Pomozte dìtem! organizuje.

�Nám se nápad na takovou velikonoèní èinnost,
která navíc mù�e nìkomu prospìt, také zalíbil.
Nechceme o pomoci druhým jenom mluvit, ke
skautské výchovì patøí pøedev�ím èiny. Pøi výro-
bì i prodeji kuøátek jsme se dobøe bavili, ale to
nejdùle�itìj�í je, �e na�e sna�ení mù�e pøinést
opravdový u�itek tìm, kteøí to potøebují,� øíká

Hořičtí věnovali 9 928 korun
Lída �kubalová, teprve sedmnáctiletá studentka
místního gymnázia a vedoucí dru�iny svìtlu�ek,
která sbírku v Hoøicích koordinuje.

Dva týdny pøedem se na dru�inových schùzkách
ve skautské klubovnì pøipravovalo pøes tøi sta
roztomilých i extravagantních kuøátek. Ty potom
samy dìti nabízely i pøes nepøízeò poèasí po celý
pøedvelikonoèní pátek ve mìstì veøejnosti a vybí-
raly peníze do kasièky. Pøíjemné zázemí pro vytr-
valé dobrovolníky a èaj na zahøátí pøipravily
ochotné pracovnice Mìstské knihovny.

Dìkujeme v�em, kteøí si zakoupili Velikonoèní
skautské kuøátko a opravdu pomohli dìtem.

Jarèa Nekvapilová,
foto: Jakub Hrnèíø, Jan Dürrer

Poslanec Zdeněk Lhota nám zvolil prezidenta a pak se s ním nechal vyfotografovat. O svůj zážitek
se chce podělit se svými voliči a požádal náš list o zprostředkování.

Tak bude vypadat věž radnice 1. dubna
v 10 hodin, 12 minut a 32 vteřin.
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PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

NAJDETE
NÁS
V NOVÉ
PRODEJNĚ
PŘES
ULICI

NOVÁ ADRESA: HUSOVA 2087
HOŘICE, TEL/FAX 493 621 615, WWW.JAMAL.CZ

NOVÁ ADRESA

NOVÁ ADRESA

PŮJČOVNA
ELEKTRICKÉHO

A RUČNÍHO NÁŘADÍ

OTEVŘENO: Po - Pá: 7,00 - 12,00 / 13,00 - 16,30 Sobota: 8,00 - 12,00

ZÁKLADNÍ UKAZATELÉ
Rozpoèet mìsta na rok 2008 pøedpokládá dosa-

�ení celkových konsolidovaných pøíjmù ve vý�i
157 702 tis. Kè. Objem rozpoètovaných pøíjmù
doplòují finanèní prostøedky pøevedené z minulé-
ho roku ve vý�i 7 803 tis. Kè a zùstatek nedoèer-
paného investièního úvìru pøijatého v roce 2007
ve vý�i 5 313 tis. Kè.

Pøedpokládaný objem konsolidovaných výdajù
je navr�en ve vý�i 158 411 tis. Kè. Z celkové èástky
výdajù tvoøí investièní výdaje 32 %, tj. 50 646 tis.
Kè. Na splátky úvìrù je vyèlenìna èástka 9 926
tis. Kè.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Odhad daòových pøíjmù vychází z pøedpokladu

tìchto pøíjmù do státního rozpoètu pøepoèteném
dle novely zákona o rozpoètovém urèení daní a
dosahuje vý�e 87 955 tis. Kè. Nedaòové pøíjmy
jsou v návrhu rozpoètu roku 2008 stanoveny pøi-
bli�nì na úrovni roku 2007 v celkové vý�i 16 615
tis. Kè. Kapitálové pøíjmy jsou do návrhu rozpoè-
tu zahrnuty  èástkou 30 005 tis. Kè vèetnì pøíjmù
z  prodeje nemovitého majetku firmì LIDL.

Pøijaté dotace v rámci souhrnného finanèního
vztahu státního rozpoètu k rozpoètùm obcí se
zvy�ují v porovnání s rokem 2007 o 661 tis. Kè na
výkon státní správy. Neinvestièní dotace okolních
obcí na dojí�dìjící �áky èiní 888 tis. Kè a 22 tis.
Kè za výkon státní správy dle veøejnoprávních
smluv.

Návrh rozpoètu dotací je pový�en o pøevod in-
vestièní dotace z roku 2007 na vybudování ob-
slu�né komunikace k firmám OLPRAN a SWELL
ve vý�i 3 382 tis. Kè.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Z celkového objemu výdajù tvoøí 68 % bì�né ne-

investièní výdaje na provoz organizaèních slo�ek
mìsta; mìstského úøadu; pøíspìvky na provoz
pøíspìvkových organizací a opravy majetku mìs-
ta, které pøíspìvkové organizace spravují; zaji�tì-
ní komunálních slu�eb a dal�í bì�né výdaje.

V investièní èásti rozpoètu jsou zaøazeny akce,
které pokraèují z roku 2007. Mezi nejvìt�í patøí:
suchý poldr v Libonicích, rekultivace skládky

Rozpočtový výhled na roky 2009 - 2012
Schválený rozpoèet 2008 Výhled 2009 Výhled 2010 Výhled 2011 Výhled 2012

1 Daòové pøíjmy 87 955 92 000 98 000 104 000 109 000
2 Nedaòové pøíjmy 16 615 19 000 20 000 20 500 21 000
3 Kapitálové pøíjmy 30 005 1 000 1 000 1 000 1 000
4 Dotace provozní 19 595 19 500 20 500 21 500 22 000
5 Dotace investièní 3 532 0 0 0 0
6 PØÍJMY celkem 157 702 131 500 139 500 147 000 153 000

7 Bì�né výdaje 107 765 110 000 115 000 120 000 123 000
8 Investièní výdaje 50 646 14 000 19 000 22 000 25 000
9 VÝDAJE celkem 158 411 124 000 134 000 142 000 148 000

10 Saldo pøíjmù a výdajù -709 7 500 5 500 5 000 5 000

11 FINANCOVÁNÍ 709 -7 500 -5 500 -5 000 -5 000
z toho:

12   Pøijaté úvìry 5 313 0 0 0 0
13 Splátky úvìrù -9 926 -9 926 -5 296 -3 400 3 400
14 Zmìna stavu BÚ 5 322 2 426 -204 -1 600 -1 600

ø.12: Investièní úvìr pøijatý v roce 2007, doba splácení 5 let (mìsíèní splátky 283 333,- Kè, tj.3,4 mil.Kè/rok)
ø.13:Splácení úvìrù pøijatých v letech 2004 a� 2007 - rozvr�eno do období 2005 a� 2012. Údaje v tis. Kè.

Omezení průjezdu
nákladních aut vyvolalo
rozkol v Bělohradě

Láznì Bìlohrad - Staèilo pár dnù a od bøezna
platný zákaz prùjezdu kamionù Lázeòskou ulicí na
prùtahu mìstem vyvolal první bouøi nevole. Klub
podnikatelù Bìlohradska pova�uje opatøení, které
vzniklo kvùli poru�ování hlukových limitù, za pøí-
li� tvrdé vùèi místním firmám. Doèasné omezení
tak mù�e skonèit døív, ne� se jeho vliv na dopravu
podaøí vùbec vyhodnotit.

�Pro øadu firem je souèasná situace naprosto ne-
pøijatelná. Není pøece mo�né, aby se vyhovìlo láz-
ním, a na jiné podnikatele se nebral ohled,� zlobí
se pøedseda Klubu podnikatelù Bìlohradska Jaro-
mír Hofman. Zákaz nákladní dopravy v Lázeòské
ulici toti� podle nìj mù�e mít na nìkteré firmy i
existenèní dopady.

�Ukázalo se, �e pro øadu podnikatelù pøedstavu-
je toto opatøení velký problém. Jeho smyslem pøi-
tom bylo od zaèátku omezit hlavnì tranzitní do-
pravu. Nemìlo být namíøeno proti místním fir-
mám,� reaguje starosta Pavel �ubr.

Ten se domnívá, �e jedním z mo�ných øe�ení by
mohly být výjimky povolující prùjezd nìkolika ná-
kladních vozidel kolem lázní. Není v�ak jisté, zda
tìmto �ádostem jièínský mìstský úøad vyhoví. Na-
víc problémy s dopravou mají i dodavatelé bìlo-
hradských firem, tak�e poèet �adatelù o výjimky
by pak mohl neúmìrnì narùstat. �Mìli bychom se
pokusit nìjaké øe�ení nalézt,� poznamenal staros-
ta, kterého zastupitelé minulý týden povìøili, aby
opìt svolal jednání za úèasti hygieny, silnièáøù,
policie a dal�ích úøadù.

Zatímco nìkteøí podnikatelé se s opatøením jen
tì�ko srovnávají, zcela opaènì podle starosty hod-
notí pokles kamionové dopravy lidé �ijící zejména
v Lázeòské ulici a v ulici T. G. Masaryka, kde je i
mateøská �kola. �Musím øíct, �e nemáme jen kri-
tické ohlasy, tøeba minulý týden pøi�el na úøad
èlovìk, který s povdìkem kvitoval, �e se po letech
koneènì poøádnì vyspal,� líèí �ubr.

Jaromír Hofman se domnívá, �e za zákazem ka-
mionové dopravy v lázeòském území, který byl vy-
dán zatím s platností na pùl roku, stojí lobbing
Anenských slatinných lázní. To ale jejich øeditel
Radim Kalfus odmítá. Stávající opatøení je podle
nìj pøedev�ím dùsledkem toho, �e v lázeòském
území dochází k pøekraèování hlukových limitù,
které stanovuje zákon.

�To v�e zøejmì vedlo krajskou hygienu k tomu,
aby správci komunikace, kterým je správa a údr�-
ba silnic, stanovila výjimku z jejího u�ívání. A prá-
vì platnost této výjimky mìla podle mých infor-
mací skonèit v loòském roce. Nebyl to tedy �ádný
lobbing lázní, které si mìly øe�ení prùjezdu vnitø-
ním lázeòským územím vynutit na úkor bìlohrad-
ských podnikatelù,� líèí Kalfus.

Podle Martina Duczynského, vedoucího odboru
dopravy na jièínské radnici, zùstává omezení na
prùtahu mìstem nadále v platnosti. �Opatøení je
doèasné právì proto, abychom vyhodnotili v�ech-
ny jeho klady a zápory. Nemyslím si, �e by bylo
vhodné ho po pár týdnech ru�it. Pokud mají pod-
nikatelé nìjaké pøipomínky, mìli by nám je pøed-
lo�it písemnì, abychom je mohli jako podklad za-
hrnout do celkového posouzení,� konstatuje Duc-
zynski.                                                                                (jn)

Policejní zpravodajství

v Lískovicích, výkupy pozemkù pro výstavbu ro-
dinných domù a spoluúèasti mìsta Hoøice na fi-
nancování akcí s dotací: Hoøice � mìsto bez bari-
ér, komunikace OLPRAN a SWELL a oprava
støe�ního plá�tì na budovì Husova èp. 321.

V rozpoètu je poèítáno s neinvestièní a investiè-
ní rezervou v celkové vý�i 2 000 tis.Kè.

ROZPOČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ NA ROK 2008
Souèástí návrhu rozpoètù je vytvoøení nového

Fondu na podporu �kolství a mláde�e (dle po�a-
davkù komisí pro kulturu a rozvoj cestovního ru-
chu a �kolské) a zánik Fondu na podporu bytové
výstavby, který byl pouze prùbì�nou polo�kou
pro výdaje na výkupy pozemkù.

DLUHOVÁ SLUŽBA V ROCE 2008
Pøedpokládané výdaje na dluhovou slu�bu

v roce 2008 dosáhnou èástky 10 826 tis. Kè,

z toho splátky jistiny úvìru 9 926 tis. Kè a úroky
z úvìrù 900 tis. Kè. Ukazatel dluhové slu�by pod-
le v souèasné dobì platné metodiky výpoètu vy-
poètený z pøedpokládané dluhové slu�by a pøí-
jmové základny èiní 8,8 %.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2009 – 2012
Zpracování rozpoètového výhledu stává záko-

nem stanovenou povinností obce. Výhled obsa-
huje pouze souhrnné základní výdaje o pøíjmech
a výdajích, zejména o dlouhodobìj�ích závazcích
a pohledávkách, o finanèních zdrojích a potøe-
bách. V�dy pøi schvalování roèního rozpoètu je
mo�né èasovou øadu doplnit o dal�í rok a pøehod-
notit souhrnné ukazatele podle aktuálního stavu
legislativy a realizovaných zámìrù mìsta.

Ing. Helena Nosková,
Finanèní odbor Mìstského úøadu.

KRÁDEŽ ŽELEZNÝCH PROFILŮ ZE STAVBY
V HOŘICÍCH

Hoøice - V dobì od 17. hodin ve støedu 19. bøez-
na do 7. hodiny ranní následujícího dne byly ze
stavby v Hoøicích odcizeny volnì slo�ené �elezné
profily a dráty o celkové hmotnosti pøibli�nì 400
kg. Majiteli firmy z Liberce vznikla �koda 30.000
korun.
POKUS UKRÁST TRAKTOR ZLODĚJI NEVYŠEL

Sukorady - Ve støedu 19. bøezna v dobì mezi tøi-
náctou a ètrnáctou hodinou se nìkdo pokou�el
krást.

Zlodìj si v opu�tìném kravínì otevøel vrata a u
traktoru odstranil zámek. Traktor se mu podaøilo
nastartovat, popojel s ním v objektu zhruba
150 m a pak mu do�lo palivo. Tak aspoò ukradl
dva ocelové øetìzy, olovìný akumulátor a plasto-
vý trojúhelník.

Důvodová zpráva k rozpočtu a rozpočtový výhled

Koupím známky, bankovky, mince...
KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, PO-

HLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky,
vìt�í mno�ství i pozùstalost po sbìrateli.

Platím v hotovosti,nejvy��í mo�né ceny.
Informace na telefonu 724 229 292.

Prodám stavební parcelu
Prodám pozemek pro stavbu rodinného domku

v Hoøicích. 420,- Kè/m2. Telefon 602 311 674.

Prodám vykrmené králíky
1 kg masa za 100,- Kè. Telefon 776 329 347.

Koupím staré pohlednice
Koupím pohlednice vydané do roku 1945.
Telefon 608 420 808.
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STØÍPKY Z RADY MÌSTA HOØICE
KONANÉ 10. BØEZNA 2008

ZPRÁVY Z RADNICE

Do lesa raději nechoďte
Na svahu nad koupali�tìm Dachova probíhá

tì�ba døeva. Likvidace polomù, je� zpùsobila
pslední vichøice. Navíc poøád padají stromy, je-
jich� statika byla naru�ena. Odbor �ivotního pro-
støedí tudí� nabádá k opatrnosti pøi pohybu v le-
sích vùbec. Nejvíce jsou posti�eny cesty v okolí
Kalí�ku, jsou zataraseny vyvrácenými stromy, nì-
které dokonce neprùchodné.                             (MìÚ)

PRODEJ BYTŮ A BYTOVÝCH DOMŮ
Rada mìsta pøipravuje prodej bytù a byto-

vých domù, které jsou v majetku mìsta. Byla
seznámena s variantním øe�ení tohoto pro-
deje a rozhodla vypsat výbìrové øízení na fir-
mu, která prodej na základì podkladù bytové
komise provede. V souèasné dobì se jedná o
prodej domù v Jablonského ulici a v Máchovì
ulici, které jsou v majetku mìsta.
ROZŠÍŘENÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU

Na základì poptávky obèanù mìsto zva�uje
návrh na roz�íøení jízdního øádu mìstské au-
tobusové dopravy o zastávky na Gothardì a
u Z� Na Habru. V souèasné dobì je pøipravo-
ván vlastní návrh vèetnì finanèních dopadù
na rozpoèet mìsta.
DOHLED NA HŘIŠTĚ NA HABRU

Na základì stí�nosti obèanù se rada mìsta
rozhodla povìøit Mìstskou policii, aby zvý�i-
la dohled v odpoledních a veèerních hodi-
nách v okolí Z� na Habru a hlavnì na pøileh-
lém høi�ti. Obèané z okolních domù si stì�ují
pøedev�ím na nepatøièné a hluèné chování
èásti u�ivatelù tohoto høi�tì.
Příspěvek na opravu kostela

Rada mìsta schválila finanèní pøíspìvek
30.000,- Kè Farnímu sboru Èeskobratrské
církve evangelické, který bude pou�it na
opravu støe�ní krytiny evangelického kostela
v Husovì ulici v Hoøicích. �ádost znìla na
100.000 Kè.
MĚSTO MÁ KOMISI PAMÁTKOVÉ PÉČE

Na základì materiálu, který informuje o
novém dotaèním programu Ministerstva
kultury ÈR �Podpora obnovy kulturních pa-
mátek prostøednictvím obcí s roz�íøenou pù-
sobností�, zøídila rada mìsta komisi památ-
kové péèe. Její pøedsedkyní bude Hana Rich-
termocová a èleny Ivan Dole�al, Jaroslav
Vácha, Jan Vaníèek, �árka Kobrová, Dag-
mar �tìpánková a Pavel Bièi�tì.
POLOŽKOVÝ ROZPOČET ORGANIZAČNÍCH
SLOŽEK

Rada pojednala návrh polo�kových rozpoè-
tù výdajù organizaèních slo�ek mìsta. Podle
tohoto návrhu by finanèní rozpoèty organi-
zaèních slo�ek mìly v roce 2008 vypadat tak-
to: Mìstské muzeum dostalo pøidìleno
1 940 000 korun, Mìstské informaèní cent-
rum 400 000 korun, Galerie plastik 560 000
korun, Masarykova vì� samostatnosti

230 000 korun, Mìstská knihovna
1 800 000 korun, Mìstská policie 2 800 000
korun a jednotka Sboru dobrovolných hasi-
èù 570 000 korun.
ÚPRAVY DŘEVIN NA POZEMCÍCH MĚSTA

Na základì �ádosti, kterou obdr�el Odbor
�ivotního prostøedí mìsta, a po obhlídce na
místì samotném budou v oblasti Blahoslavo-
vy ulice a Jablonského ulice oøezány nìkteré
stromy, které rostou na pozemcích mìsta
(budou redukovány koruny stromù). Navíc
rada mìsta schválila odstranìní dvou smrkù
ve Smetanových sadech, stejnì jako povolila
pokácení nevhodných stromù na Doubravì,
v �i�kovì  ulici v souvislosti se stavebními
pracemi a v oblasti u startu a cíle okruhu
300 zatáèek Gustava Havla.
POMOCNÁ RUKA DLUŽNÍKŮM

Rada mìsta doporuèí zastupitelstvu, aby
vyhovìlo �ádosti o zastavení vystìhování
z bytu u dlu�níkù, kteøí uhradili vìt�í èást
dluhù na nájemném v mìstských bytech a
kteøí se zároveò zavázali, �e zbývající èást
zaplatí podle schválených splátkových ka-
lendáøù. Pøi nedodr�ení podmínek splátko-
vého kalendáøe bude okam�itì opìt podána
výpovìï  z bytu.
PRONÁJEM LOMU U SV. JOSEFA

Rada mìsta vyhovìla �ádosti obèanského
sdru�ení Prove o pronájem lomu u sv. Jose-
fa. Sdru�ení zastoupené panem Martinem
Skalou si lom pronajalo na dvì èervnové
akce. Od 7. do 12. èervna v lomu probìhne
Zahradní slavnost doplnìná umìlecko � øe-
meslným        symposiem a 13. a  14. èervna
Cultural Reggae Vibes.
MĚSTO PODPOŘÍ REPREZENTANTA

Vedení mìsta finanènì podpoøí Miroslava
�perka, reprezentanta ÈR a støíbrného me-
dailistu XII. Letní paralympiády v Aténách
2004. Na jeho sportovní èinnost v roce 2008
mu rada schválila èástku 10.000 korun. Ve-
dení mìsta pøeje tomuto sportovci hodnì
úspìchù a zároveò si vá�í jeho èinnosti pøi
reprezentaci mìsta.
RESTAUROVÁNÍ DÍLŮ NA POLIKLINICE II

V rámci rekonstrukce budovy Polikliniky II
budou restaurovány prvky na atice tohoto
domu. Tyto práce provede pan Ondøej Nosek
a budou hrazeny z fondu na opravu a rekon-
strukci kulturních památek.

Ivan Dole�al

Odstraňování dřeva
Asi 1500 metrù krychlových døeva musí být od-

stranìno v mìstských lesích po nedávném øádìní
orkánu Emma. Zhruba ze 40 procent bylo toto
døevo vytì�eno u� v mìsíci bøeznu. Mìsto dá také
pøíle�itost pøi odstraòování tohoto døeva obèa-
nùm a u� jsou pøipraveny podmínky, za kterých si
toto døevo budou moci od mìsta odkoupit.

Ivan Dole�al

Eugen Levit (1850-1900) byl synem a následov-
níkem hoøického lékaøe Víta Levita, v lékaøském
rodu Levitù pøedstavoval druhou generaci. Gym-
nasiální studia absolvoval v Hradci Králové a v
Praze, medicinská pak na univerzitì ve Vídni.
Tam byl �ákem samotného Eduarda Alberta, vy-
nikajícího chirurga se skvìlou povìstí. S Alber-
tem se stali pøáteli a spolupracovníky na celý
�ivot. V roce 1876 se Eugen Levit vypravil na Bal-
kán, jako dobrovolník - váleèný chirurg se zúèast-
nil srbsko-turecké války. Byl velitelem vojenské
nemocnice a byla mu udìlena èetná a vysoká vy-
znamenání Srbského království: byl rytíøem øádu
Takovského, nositelem královského odznaku Èer-
veného køí�e a vícekrát vyznamenán Øádem
sv. Sávy. Rozumí se samo sebou, �e získal i cenné
zku�enosti jako chirurg. Po návratu do Hoøic pøe-
vzal otcovu praxi ale zároveò inicioval zalo�ení
okresní nemocnice (otevøena 1889) a stal se jejím
prvním primáøem. Díky modernímu vzdìlání a
vlastnímu organizaènímu úsilí vybudoval v Hoøi-
cích první aseptický ústav na èeském venkovì,
který svými vynikajícími výsledky významnì pøi-
spìl k vìhlasu mìsta. Jednu z prvních operací zde
dokonce provedl osobnì profesor Albert a o kvali-
tì na�í nemocnice se vyjádøil s velikým uznáním.
V Hoøicích byly tehdy úspì�nì provádìny i velmi
slo�ité zákroky. Eugen Levit èasto publikoval v
odborných èasopisech a spoleènì s Albertem re-
prezentoval èeskou medicínu na mezinárodním
poli. Jako mìstský lékaø se staral o hygienu ve
mìstì a zejména o zdravotnickou osvìtu.

Ironií osudu se v�ak právì on stal obìtí sepse
pøi výkonu svého povolání. Neopatrným øezem si
zpùsobil otravu krve na ni� 12. listopadu 1900 ze-
møel. Tragická smrt oblíbeného lékaøe a spoluob-
èana a zejména skuteènost, �e se stal obìtí povo-
lání vzbudila ve mìstì veliký rozruch a o události
se dlouho mluvilo �iroko daleko. Tragédie inspi-
rovala vìhlasného literáta Jaroslava Vrchlického
k napsání básnì Bohatýr, která konèí ver�i:

... Oè men�í lékaø jest,
jen� láskou k trpícímu dal se svést
a øezem jedním krev si otrávil!
A umøel stejnì - umøel jako �il.
�el za svým cílem, za svou povinností,
a to je víc - ne� dosti.

Jandera, Buřil, Levit
Tøi mu�ové, jejich� jména proslavila na�e mìsto

a jsou u� po desetiletí (dokonce po staletí) vyslo-
vována v Hoøicích s úctou. Vdìèní spoluobèané
jim dali zhotovit památníèky, aby nám je pøipo-
mínaly. A v�echny tøi se staly v posledním ètvrt
roce obìtí útoku zvlá�� odporného typu zlodìjù:
vypadá to, �e jsou lidé, kteøí pøicházejí do na�eho
mìsta s primitivní snahou pøipravit nás o to, co
je�tì zbývá z jeho lep�ích dìjin. Prospìch, který
mají ze spáchaných zloèinù je toti� tak mizivý ve
srovnání se zpùsobenou �kodou, �e nás nic jiného
napadnout nemù�e. V prosinci ukradli bustu
Janderovu, v lednu Buøilovu a v únoru bronzovou
desku z náhrobku Eugena Levita. O prvních dvou
se na tomto místì u� psalo, dnes pøipomeòme pa-
mátku Levitovu:

Ver�e natolik zapùsobily na pozùstalou rodinu,
�e nechala báseò vyrýt do bronzu a desku na vìè-
nou památku pøipevnit na náhrobní desku. Ta
vìènost skonèila letos v únoru - i kdy� mo�ná je
je�tì k nalezení v nìjaké hromadì �rotu v nìjaké
sbìrnì surovin.                                                         (vmb)

Co způsobila Emma

Městská jídelna
v Hořicích bude mít
možná náhradu
v komerční zóně

(Nové noviny) Mìstská jídelna, kterou hoøická
radnice navzdory protestùm èásti veøejnosti pro-
dala firmì Lidl kvùli výstavbì prodejny nad ná-
mìstím, bude mít mo�ná náhradu. Podobné zaøí-
zení se chystá vybudovat v jiné èásti mìsta sou-
kromý investor.

�Obrátil se na nás podnikatel, který by chtìl za
úèelem výstavby jídelny koupit pozemky v ko-
merèní zónì u kruhového objezdu. V nejbli��í
dobì probìhne jednání se správci sítí, kteøí by
nám mìli potvrdit, zda je mo�né v diskutované
lokalitì zahájit výstavbu bez dal�ích investic,
nebo zda bude nutné tam infrastrukturu posílit,�
informoval starosta Ivan Dole�al.

Jakou finanèní èástku by mohlo mìsto za prodej
pozemkù utr�it, není podle nìj zatím mo�né sta-
novit. Cena za metr ètvereèní by se prý mìla odví-
jet právì od výsledku jednání se správci sítí.

�Zále�í samozøejmì i na tom, kolik penìz bude
nutné do pøípravy pozemkù je�tì investovat a
podle toho se pak rozhodneme,� podotýká staros-
ta. �Urèitì není na�ím cílem investora cenou od-
radit, ale zároveò bychom z prodeje pozemku asi
zèásti hradili pøípadné pøelo�ky nebo posílení
sítí. Nechceme na prodeji nìjak pøehnanì vydìlá-
vat, ale také si nemù�eme dovolit na obchodu
prodìlat.�

Spí�e poloprázdná komerèní zóna v ulici Aloise
Hlavatého by tak mohla dostat dal�í stavební im-
pulz. Dosud se toti� volné plochy na rozdíl od ne-
daleké prùmyslové zóny zaplòují jen zvolna, ale
napøíklad u� letos by se tam mìla podle starosty
zaèít stavìt nìkolik let odkládaná poboèka Èeské
po�ty. �Ve vnitrobloku za ulicí Aloise Hlavatého
fini�ují u� také pøípravy na výstavbu rodinných
domù. Rozhodnì se neobáváme toho, �e by po-
zemky v centrální èásti mìsta zùstaly volné,� po-
znamenal starosta.

Studie nové jídelny, kterou má radnice k dispo-
zici, poèítá s kapacitou �esti a� osmi set jídel den-
nì, z nich� èást by se v�ak rozvá�ela strávníkùm i
na jiná místa.                                                                  (jn)

Ať jsou Vaše játra veselá!

Klíčíme na jaře
A znovu je tu jaro. Pøíroda se obnovuje a pro-

bouzí k aktivitì a to samé èeká i na�e tìlo. Jak po-
moci a dodat tìlu v�e co potøebuje, nejen pro toto
období? Naklièováním lze získat s minimálními
náklady chutný doplnìk stravy s vysokým obsa-
hem vitamínù, co� je v tomto období potøebné.

Klíèek je vlastnì rostlinné embryo, má tedy tu
nejvìt�í hodnotu z celého zrna. Èerstvì naklíèená
semínka jsou pro lidskou vý�ivu �zdravou bom-
bou�. Obsahují betakarotén, vitamíny C, D, E a
skupiny B, ale i dostatek minerálních látek (hoø-
èík, vápník, fosfor, �elezo). Zvy�uje se obsah vita-
mínu C a� o 600 %.

Mezi nejoblíbenìj�í semena k naklièování
patøí: p�enice, mungo, zelená èoèka, hrách, voj-
tì�ka alfaalfa. Pokud naklièujeme neloupanou
pohanku a neloupanou sluneènici, je pak potøeba
odstranit slupku nebo konzumovat pouze klíèky.

Postup klíèení: semena pøebereme, proplách-
neme a namoèíme na 24 hodin do studené vody.
Poté vodu slijeme a propláchnutá a odkapaná se-
mena rozlo�íme na klíèidlo (keramické èi plasto-
vé), na ka�dé síto je mo�né dát jiný druh semín-
ka. Slo�ené naklièovalo umístíme kdekoli v míst-
nosti (ne na pøímé slunce a mimo radiátor).

3x dennì promýváme èistou studenou vodou.
Asi tøetí den semínka klíèí. Pou�íváme klíèky od
0,5 � 1 cm. Je velmi  dùle�ité dodr�et proplacho-
vání, jinak mohou semínka vyschnout a nebo se
v nich vytvoøí plíseò. V takovém pøípadì se musí
bezpodmíneènì vyhodit celý obsah naklièovadla
a to dùkladnì vyèistit. Chceme-li rùst zpomalit,
dáme klíèidlo do chladnièky.

Pou�ití klíèkù: do salátù, polévek, pomazá-
nek, na chlebíèky.

Naklíèíme si øeøichu: Urèitì to znáte, koupí-
te si semínka øeøichy seté, vysejete na tácek
s mokrou vatou èi bunièinou, dáte na svìtlo a za
pár dní vám vznikne �zelená louèka�. Nezapome-
neme alespoò 2x dennì rosit. Asi pátý den støíhá-
me rostlinky se stonkem a pøidáváme na v�echny
slané teplé i studené pokrmy.

Po dlouhé zimì nám v�em pøijde vhod i malá
oèista, abychom odlehèili na�im tìlùm. Pøi oèistì
na�eho tìla hrají klíèovou úlohu játra. Je to or-
gán spjatý s jarem. A jak to dìlali na�i pøedkové,
aby mìli játra v poøádku?

� pojídali vaøené jeèné kroupy
� pili odvar z ostropestøce mariánského
� sbírali první jarní bylinky (výhonky kop-

øiv, pampeli�ky, sedmikrásky, øebøíèku).
Ne nadarmo se na Dálném východì místo po-

zdravu ptají �Jak se daøí Va�im játrùm?� A nebo
si pøejí �A� jsou Va�e játra veselá!�

A to pøejeme i vám, milí ètenáøi.
Z Bylinky zdraví Jitka Nosková

a Helena Rohlíèková
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1. DAÒOVÉ PØÍJMY tis. Kè
1 Daò z pøíjmù FO ze závislé èinnosti 13 700

2 Daò z pøíjmu FO podle místa pracovi�tì 1 400

3 Daò z pøíjmù FO zvlá�tní sazba 690

4 Daò z pøíjmù FO podnikatelská èinnost 1 300

5 DPFO � 30 % (podle trvalého bydli�tì) 3 300

6 Daò z pøíjmù právnických osob 19 000

7 Daò z pøíjmù PO � poplatník mìsto 3 000

8 Daò z pøidané hodnoty 30 500

9 Daò z nemovitostí 3 000

10 Správní poplatky 6 000

11 Pøíjmy za zkou�ky odborné zpùsobilosti 300

12 Místní poplatek za provozované VHP 1 200

13 Poplatky za zneèi��ování ovzdu�í 10

14 Odvody za odnìtí zemìdìlské pùdy 100

15 Poplatky za odnìtí pozemku plnícího funkci lesa 10

16 Místní poplatek ze psù 255

17 Místní poplatek za rekreaèní pobyt 50

18 Místní poplatek z ubytovací kapacity 60

19 Místní poplatek ze vstupného 10

20 Místní poplatek za veøejné prostranství 170

21 Místní poplatek za  komunální odpad 3 550

22 Výtì�ek z provozu VHP 350

23 Celkem daòové pøíjmy 87 955

2.  NEDAÒOVÉ PØÍJMY

Zemìdìlství a lesní hospodáøství

24 Pronájem pozemkù 330

25 Pøíjmy lesního hospodáøství 750

26 Celkem zemìdìlství a lesní hosp. 1 080

Vodní hospodáøství

27 Vodné od obyvatel Dachov 50

28 Celkem vodní hospodáøství 50

�kolství

29 Nájemné z pronájmu nebytových prostor 1 010

30 Celkem �kolství 1 010

Kultura

31 Pøíjmy muzea a galerie, MVS 90

32 Pøíjmy knihovny 150

33 Ostatní èinnost v oblasti kultury a MIC 220

34 Celkem kultura 460

Pronájem bytù, NP a ostat. majetku

35 Byty � nájemné 3 400

36 Byty � slu�by a ostatní pøíjmy, vytápìní 3 200

37 Nebyty � nájemné 2 400

38 Nebyty � slu�by a ostatní pøíjmy 1 600

39 Nájemné Mìstská energetická s.r.o. 1 605

40 Celkem pronájem bytù a NP 12 205

Ostatní nedaòové pøíjmy

41 Úroky z úètù a vkladù 120

42 Pokuty ukládané MìÚ a MìP 750

43 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 640

44 Ostatní a nahodilé pøíjmy 300

45 Celkem ostatní pøíjmy 1 810

3. KAPITÁLOVÉ PØÍJMY

46 Prodej pozemkù a ostatních nemovitostí 30 000

47 Prodej bytù, splátky 5

48 Celkem kapitálové pøíjmy 30 005

4. PØIJATÉ DOTACE

49 Dotace ze SR  na výkon státní správy 17 268

50 Pøíspìvek ze SR na �kolství 1 417

51 Neinvestièní prostøedky pøijaté od obcí 910

52 Pøímá investièní podpora z EIB 150

53 Dotace na obslu�nou komunikaci
OLPRAN, SWELL 3 382

54 Celkem pøijaté dotace 23 127

55 PØÍJMY  CELKEM 157 702

56 Pøevod zùstatku ZBÚ 31. 12. 2007 7 803

57 Bankovní úvìr (splácený od 1. 1. 08) 5 313

62 CELKEM zdroje financování 170 818
(ø. 55 + ø. 56, 57)

1. NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE
Lesní hospodáøství

1 Pìstební èinnost v lesích 600

Doprava

2 Údr�ba místních komunikací a chodníkù 1 850

Vodní hospodáøství

3 Údr�ba zaøízení Dachova 100

�kolství

4 �kolní jídelna  Pøemyslova ul. 970

5 �kolní jídelna � oprava �krabárny 100

6 Mateøská �kola Na Habru 780

7 Mateøská �kola Na Habru � opravy 150

8 Mateøská �kola Na Habru � zahradní altány 80

9 Mateøská �kola Husova ul. 1 490

10 Mateøská �kola Husova ul. � opr.støechy 150

11 Mateøská �kola Pod Lipou 580

2 Základní �kola Na Daliborce 1 900

13 Základní �kola Na Daliborce � opravy 85

14 Základní �kola Na  Habru 1 440

15 Základní �kola Na  Habru � opr.soc.zaø. 500

16 Základní �kola Komenského 1 480

17 Základní �kola Komenského � opr., TZ proti nájmu 120

18 Gymnázium � opr. støechy, soc.zaø. 600

19 Základní umìlecká �kola 520

20 Dùm dìtí a mláde�e 740

21 Celkem �kolství 11 685

Kultura a cestovní ruch

22 Mìstská knihovna 1 770

23 Mìstská knihovna � opr. dìtské soc. zaø. 30

24 Pøíspìvek na provoz DK Koruna 2 500

25 DKK � opr.støechy, èást. klimatizace 250

26 Koncerty ve Smetan. sadech, festivaly 30

27 Sochaøské sympozium 150

28 Hudební festival JazzNights 80

29 Mìstské muzeum a galerie plastik, MIC 2 900

30 Masarykova vì� samostatnosti 100

31 MVS � opravy plá�tì 130

32 Pøíspìvek do fondu údr�by  památek 700

33 Vesna � vyrovnání za pøevody nemovitostí 35

34 Ostatní èinnost (kronika, propagace, ostatní) 400

35 Pøíspìvek do fondu podpory kultury a ost. 530

36 Celkem kultura a cestovní ruch 9 605

Tìlovýchova a zájmová èinnost

37 Pøíspìvek do fondu podpory sportu 500

38 Pøíspìvek do fondu podpory �kolství a mláde�e 200

39 Motocyklové závody 300ZGH, Tourist Trophy 100

40 Ostatní zájmová èinnost 150

41 Sportovní zaøízení mìsta Hoøice 5 100

42 TJ Jiskra � zálohy tepelné energie 172

43 Výdaje na reprodukci majetku TJ Jiskra 200

44 Skautská klubovna � opr.støechy 50

45 Celkem tìlovýchova zájmová èinnost 6 472

Správa bytù a nebytových prostor

46 Byty � opravy a údr�ba 1 500

47 Byty � slu�by a ostatní výdaje 3 600

48 Nebytové prostory � opravy a údr�ba 700

49 Nebytové prostory � ostatní výdaje 1 700

50 TZ kotelen � Mìstská energetická, s.r.o. 560

51 Celkem správa bytù a nebyt. prostor 8 060

Územní plánování

52 Regulaèní plán, 4. zmìna ÚP 250

53 Zpracování územnì analytických podkladù v GISu 750

54 Územní plánování celkem 1 000

Komunální slu�by a �ivotní prostøedí

55 Likvidace komunálního odpadu 5 920

56 Kontejnery na separovaný odpad 180

57 Komunální slu�by 9 800

58 Koupali�tì Dachovy � údr�ba 150

59 Spotøeba el.energie � veøejné osvìtlení 1 500

60 Pøíspìvek na provoz MHD 450
61 Zakládání a údr�ba veøejné zelenì 420

62 Osadní výbor Bøezovice 100

63 Osadní výbor Chlum 100

64 Veøejné osvìtlení � odstranìní revizních závad 800

65 Veøejné osvìtlení Hrachovec � doplatek 2007 285

66 Celkem komunál.slu�by a �ivot. prostø. 19 705

Sociální a zdravotní péèe

67 Sociální slu�by mìsta Hoøice 1 000

68 Peèovatelská slu�ba � pøíspìvek na provoz 1 500

69 Pøíspìvek zøizovatele na osobní asistenci 100

70 Klub seniorù 40

71 Ostatní výdaje zdravotní a sociální péèe 420

72 Mìstská nemocnice
� pøísp. na provoz chir. ambulance 200

73 Rezerva na výdaje v sociální a zdravotní oblasti 2 100

74 Celkem sociální a zdravotní péèe 5 360

Po�ární ochrana

75 Èinnost sboru dobrovolných hasièù 270

76 Výmìna gará�ových vrat 200

77 Èinnost SDH � opravy 100

78 Celkem SDH 570

V�eobecná veøejná správa a slu�by

79 Zastupitelstvo mìsta 3 200

80 Odmìny èlenùm komisí 25

81 Mìstský úøad � osobní výdaje (dotace 17 268 tis.) 22 240

82 Mìstský úøad � vìcné a ostatní výdaje 6 000

83 Mìstská policie 2 800

84 Chata Èerný Dùl 7

85 Celkem v�eobecná veøejná správa 34 272

Ostatní èinnost

86 Ostatní výdaje (poji�tìní majetku, ostatní) 1 600

84 Daò z pøevodu nemovitostí 100

88 Daò z pøíjmù PO � poplatník mìsto 3 000

89 Auditorské a právní slu�by 400

90 Úroky z úvìrù 900

91 Rezerva na finanèní vypoøádání dotací r. 2007 1 360

92 Krizové øízení � rezerva pro mimoø.události 100

93 Náhrada újmy na zdraví (rozhodnutí soudu) 26

94 Rezerva neinvestièních výdajù 1 000

95 Celkem ostatní výdaje 8 486

96 NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE CELKEM 107 765

2. INVESTIÈNÍ   VÝDAJE

97 Studie, projekty, posudky (pøíprava staveb) 1 900

98 Akce  �Mìsto bez bariér� 8 800

99 Rezerva investièních výdajù 1 000

100 Koupì pozemkù 12 250

101 Z� Komenského � vybudování pohybové místnosti 80

102 Suchý poldr v Libonicích 6 500

103 Suchý poldr v Libonicích � výkup pozemkù 1 140

104 �vestková ul. � in�enýrské sítì a komunikace 1 400

105 Komunikace OLPRAN, SWELL 4 000

106 Rekultivace skládky v Lískovicích 7 000

107 Kanalizace Wagnerova ul. (doplatek z r.2007) 200

108 Oprava budovy Poliklinika II. � støe�ní plá�� 2 426

109 Sociální slu�by mìsta Hoøice
� technologie do prádelny 500

110 Sociální slu�by mìsta Hoøice � klimatizace 400

111 Sociální slu�by mìsta Hoøice � aktivní zvedáky 400

112 Pøelo�ka distribuèního zaøízení � ÈEZ, MìZ 2/07 480

113 Pøíspìvek na in�enýrské sítì a komunikace
(12 staveb. parcel) 81

114 Vodovod Dachovy, vèetnì vodojemu (DUR, DSP) 380

115 Stavební úpravy � radnice 250

116 Poøízení lavic do rozluèkové sínì na Gothardì 50

117 Výstavba odbavovací haly BUS nádr. (PD) 200

118 �idovská synagoga 400

119 Odvodnìní Lomu u Sv. Josefa 80

120 INVESTIÈNÍ VÝDAJE CELKEM 50 646

121 VÝDAJE CELKEM   (ø. 96 + ø. 119) 158 411

Splátky úvìrù a pùjèek

122 Splátky úvìrù � Sdru�ené sportovní centrum 4 000

123 Splátky úvìru �
Sport sdru�ený areál, rekonstr. radnice a div. sálu 2 526

124 Splátky úvìru 2007
� rekonstr. ulic, výkupy pozemkù 3 400

125 Celkem   (ø.121 + 122 + 123 + 124) 168 337

126 Stav základního bì�ného úètu k 31. 12. 2008 2 481
(ø. 62 �  ø. 125)

SCHVÁLENÝ ROZPOÈET MÌSTA NA ROK 2008

Příjmy

K jednání o návrhu rozpoètu se zastupitelé se�li ve støedu 27. února. Pøiná�íme jeho schválené oficiální znìní. Dùvodová zpráva k rozpoètu je na stranì 2.

Výdaje
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Výstavy

Dagmar �tìpánková-Èerná
Sochy a jiné objekty

Pøipraveno k narozeninám paní profesorky.
�torchova síò muzea od 25. dubna

do 25. kvìtna dennì mimo pondìlí 9-12/13-17.
Vernisá� 24. dubna od 17 hodin.

O práci Dagmar �tìpánkové promluví
Ellen Jilemnická, v hudebním programu

vystoupí Jazz-duel Praha.

 Jaroslava Pe�icová
Franti�ek �torek

Galerie plastik v dubnu a v kvìtnu.
(Datum zahájení není potvrzeno).

493 cirkus
�torchova síò muzea do 20. dubna 2008
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin.

Andy Reiben
Mùj boj 07

Malá síò muzea od 13. bøezna
dennì mimo pondìlí 9-12/13-17 hodin.

Jiøí Kaèer / Jádra
Èeské muzeum výtvarných umìní
Husova 9, Praha 1 - StaréMìsto,

dennì mimo pondìlí 10-18 do 10. kvìtna.

Bohoslužby
Bohoslu�by Církve èeskoslovenské husitské se

konají v bývalé synagoze v nedìli 6. a 20. dubna,
v�dy od 14 hodin. Dal�í informace naleznete ve
vývìsní skøíòce na hotelu Beránek.

Ve ètvrtek 10. dubna od 18:30 se na faøe øím-
skokatolické církve v Hoøicích uskuteèní ekume-
nické setkání místních církví. Faráøka na�í církve
Mgr. Lada Kocourková ze Semil nám formou
pøedná�ky �Taizé - k pramenùm spoleèné víry�,
svìdectví a diapozitivù pøiblí�í �ivot a spiritualitu
této komunity.

DK Koruna v dubnu 2008

sobota 5. dubna 2008 ve 14.30 hodin
ÈERT A KÁÈA

Hoøický divadelní apríl - loutkáøský soubor
ZVONEK, vstupné 20,- Kè

středa 9. dubna 2008 v 19.30 (sál radnice)
BOHEMIAN GUITAR ORCHESTRA

Prémiový koncert Klubu pøátel hudby
vstupné 100,- Kè (studenti polovic)

čtvrtek 10. dubna v 17.00 (sál radnice)
HANDI(C)KAPSA 2008

Benefièní koncert Klubu Klokánek a VK-
SPEED, s.r.o. (Svìcený, Pachman, Hoøínková)

vstupné 120/100,- Kè

Sobota 12. dubna ve 14.30 (sál radnice)
JAK ÈERT VYLETÌL Z KÙ�E

Hoøický divadelní apríl - Divadelní soubor
K. J. Erben - Miletín

Vstupné 30,- Kè

úterý 15. dubna v 19.30 (sál radnice )
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA �VEJKA

Hoøická derniéra
pøedstavení souboru J.K.Tyl

vstupné 70/60,- Kè

středa 16. dubna 2008 v 19.00 hodin
TANEÈNÍ

PRO MAN�ELSKÉ A PØÁTELSKÉ PÁRY
Pokraèovací kurz tance

Kursovné pro pár 1000,- Kè

sobota 19. dubna ve 14.30 (sál radnice)
POHÁDKA NARUBY

Hoøický divadelní apríl - soubor MARTÍNEK -
Libáò, vstupné 20,- Kè

úterý 22. dubna 2008 v 19.30 hodin
LÁSKY PANÍ KATTY

Divadelní spoleènost Jana Hru�ínského
Divadelní pøedplatné, 240/220/200,- Kè

středa 23. dubna 2008 v 19.00 hodin
TANEÈNÍ

PRO MAN�ELSKÉ A PØÁTELSKÉ PÁRY
Pokraèovací kurz tance

pátek 25. dubna 2008 ve 20.00 hodin
ROCK SESSION
vstupné 80,- Kè

sobota 26. dubna ve 14.30 (sál radnice)
�KOLA HROU

Hoøický divadelní apríl,
soubor KLOBOUK pøi ZU� Melodie

vstupné 20,- Kè

pondělí 28. dubna v 18.00 (sál radnice)
KONCERT �ÁKÙ ZU� MELODIE

dobrovolné vstupné

středa 30. dubna 2008 v 19.00 hodin
TANEÈNÍ

PRO MAN�ELSKÉ A PØÁTELSKÉ PÁRY
Pokraèovací kurz tance

Poutavá korespondence
s Českou spořitelnou:

�Drahousek Zakaznik,
Ceska Sporitelna docasny prerusit  tvuj ucet.
Duvod: Karta Cislo nedostatek. My naridit tebe

az k cely neurc. clen ucet aktualizovat asi tolik my
pocinovat odemknout tvuj ucet.

Az k dat na pretres clen urcity aktualizovat beh
cvaknout zde: http://61.64.54.189:8081/
www.csas.cz/index.html

Druhdy tebe mit cely clen urcity beh , my vule
poslat tebe neurc. clen elektronicka posta ozna-
meni aby tvuj ucet is pristupny zas. Potom tebe
pocinovat pristup tvuj ucet kdykoliv.

Clen urcity hlaseni darovat vule byt bajecna vec
do drzost a opatreny do nas bezpecny databazo-
vy-li tebe byt ve stychu az k darovat naridit hlase-
ni tvuj ucet vule byt automaticne odstranit dle
Ceska Sporitelna databazovy

Copyright © Ceska Sporitelna, Vsechna prava
vyhrazeny

Tato zprava byla proverena antivirovym syste-
mem NOD32.�

V pátek 29. února, v den, který se jen tak neopa-
kuje, se v hoøickém Kulturním domì Koruna ko-
nal Skautský ples místního støediska Junáka.

Kdo by èekal sál plný pískových krojových ko�il
a hnìdých �átkù, asi by hledal ponìkud obtí�nìji.
Jednalo se sice o neobyèejnou, leè tradièním zpù-
sobem pojatou spoleèenskou akci, která dosud
v místní plesové sezónì chybìla. K tanci i posle-
chu hrála dobøe známá skupina Ego Retro Music,
nechybìla bohatá tombola prodávaná zásadnì ze
skautských kloboukù. Pøed pùlnocí se neèekanì
objevil rock�n�rollový král Elvis Presley, pøi�el i
slibovaný kouzelník a celému sálu se zatajil dech,
kdy� probodával Hanèinu hlavu, ale nutno øíct, �e
ta má hlavu stále celou, na správném místì a bez
dìr.

Zahájení plesu probìhlo ov�em ryze po skaut-
sku. Podsadový stan postavený na parketu nás
pøenesl do junáckého tábora. Po zatroubení bu-
díèku z nìho vykoukly dvì pøekvapené hlavy.
Jako první sestra Èmelák, která okam�itì zaèala
organizovat rozcvièku a nabádala v�echny pøí-
tomné k dùkladnému rozhýbání celého tìla. Ná-
sledoval ji ospalý bratr Sedmikráska a neochotnì
se také dal do protahování. Potom u� rychle pøe-
vléknout do skautského kroje a hurá na nástup.
Nástupem zaèíná ka�dý táborový den a jinak
tomu nemohlo být ani dnes, aèkoli do letního tá-
bora je je�tì trochu daleko. Sestra Èmelák ukáza-

O výsledcích našich žáků
na soutěžích

Výborných výsledkù dosáhli �áci na�í Základní
umìlecké �koly MELODIE, s. r. o. v okresních
kolech Národní soutì�e ZU� ve høe na klavír, ve høe
na kytaru, v komorní høe a v okresním kole soutì�e
recitátorù �Dìtská scéna 2008�.
VÝSLEDKY PODLE KATEGORIÍ:

Klavírní soutì� probíhala v Porotním sále Jièín-
ského zámku dne 19. února 2008. V jedenácti kate-
goriích se zúèastnilo celkem 45 dìtí. Ji� pravidelnì
jsou ni��í kategorie zastoupeny vìt�ím poètem sou-
tì�ících ne� kategorie vy��í. Okres Jièín mìl pøidì-
leno celkem 12 postupových míst do krajského kola.
V�echna byla vyu�ita.
HRA NA KLAVÍR

Soutì�ní kategorie II.
TEREZA VEDROVÁ,  2. místo
Soutì�ní kategorie IV.
LUKÁ� ÈERNÝ, 1. místo s postupem
Soutì�ní kategorie V.
ANNA MACHKOVÁ,  2. místo
Soutì�ní kategorie IX.
VLADIMÍRA VONDRÁÈKOVÁ
1. místo s postupem
Kytarová soutì� probíhala v Základní umìlecké

�kole v Jièínì. V jedenácti kategoriích se zúèastnilo
jen 12 soutì�ících. Do krajského kola byla udìlena
jen dvì postupová místa a obì získala na�e �kola.
HRA NA KYTARU

Soutì�ní kategorie II.
LILIANA ROZOVÁ,  2. místo
JAN JIRAN, 1. místo s postupem

KOMORNÍ HRA KYTARA
Soutì�ní kategorie I.
LILIANA ROZOVÁ, JAN JIRAN
1. místo s postupem
Okresního kola soutì�e recitátorù �Dìtská scéna

2008� se za na�i �kolu zúèastnilo 5 �ákù. Ve ètyøech
kategoriích soutì�ilo celkem 61 dìtí. Z ka�dé kate-
gorie postoupili do krajského kola ètyøi soutì�ící.
SOUTĚŽ RECITÁTORŮ

Soutì�ní kategorie I.
MARTIN KLAPIL, postupové místo
VERONIKA ZÁMEÈNÍKOVÁ, postupové místo
Soutì�ní kategorie II.
 SÁRA BOUZKOVÁ, postupové místo
Dìkujeme v�em uèitelùm a �ákùm za vzornou pøí-

pravu a reprezentaci �koly a postupujícím �ákùm
pøejeme hodnì úspìchù v krajském kole !

Øeditelka �koly Vlasta Jahelková

Skautský ples v Hořicích
la, �e má oblékání za ta léta na skautských tábo-
rech opravdu v malíèku a nedoèkavì z pódia po-
vzbuzovala bratra Sedmikrásku. Ten zøejmì od-
koukal taktiku oblékání nejmlad�ích skautù, vl-
èat, ale po nìkolika marných pokusech pøece jen
zahlásil nástup. Sice naboso, ov�em se správnì
zapnutými knoflíky a dokonce �átkem sepnutým
turbánkem, za co� si vyslou�il malý potlesk Ka�dý
skaut toti� ví, �e turbánek, tedy pletený ko�ený
krou�ek urèený k sepnutí skautského �átku, je
hned po táborové l�íci jedna z nejvíce se ztrácejí-
cích skautských potøeb.

Denní rozkaz pro 29. února 2008 obsahoval
pouze jeden bod, a to skautský ples. Zapomnìtli-
vý bratr Sedmikráska a nedoèkavá sestra Èmelák
uvítali v�echny pøítomné a za celé støedisko Juná-
ka v Hoøicích popøáli dobrou zábavu.

Dal�í pøestávku potom vyplnilo vystoupení ni-
koli ma�oretek, jak bývá zvykem na podobných
akcích, ale ojedinìlého umìleckého uskupení mu-
�oretù � taneèní skupiny Artróza. Ti pøedvedli
hned dvì své sestavy na motivy Slovanských tan-
cù a byli odmìnìni bouølivými ovacemi publika.

Vìøíme, �e v�ichni zúèastnìní si u�ili pøíjemný
veèer a 29. únor nebyl výjimeèný pouze datem,
ale i dobrou atmosférou Skautského plesu, který
se doufejme bude v podobnì úspì�ném duchu
opakovat døíve ne� dal�í pøestupný rok.

Jarèa Nekvapilová

Tìmito nezapomenutelnými e-maily nás zapla-
vila spoøitelna asi �edesátkrát. Pak je�tì napsala
�e jsou v�echny fale�né. To samé v anglickém ja-
zyce, jenom navíc slibovala 1 500 korun. Na nic
jsem nekliknul ani necvaknul ani neverifikoval,
v�echno mazal. Mail od té doby nefunguje. Èlo-
vìk má holt vìdìt, z èeho si mù�e dìlat srandu.

Drahou�ek Zákazník.

K výstavě Dagmar Štěpánkové
ELLEN JILEMNICKÁ

Sochaøství je velmi slo�itá disciplína. Sochaø by
mìl toti� zvládnout øemeslo v rùzných materiá-
lech, mít nápady, intelektuální vklad, talent a k
tomu je�tì píli a motivaci. V dne�ní dobì se so-
chaøství promìòuje, vznikají instalace, rùznorodé
projevy. Zaèalo to na zaèátku minulého století,
kdy� ve dvacátých letech vystavil Marcel Du-
champ své objekty. Hnutí Dada osvobodilo po-
hled na umìní. Vznikl prostor pro hledání a nalé-
zání. Tato doba umo�òuje v�em smìrùm, proje-
vùm i názorùm existovat a pùsobit. Jsou sochaøi,
které láká klasický sochaøský materiál, hlína, ká-
men, bronz, vìdí si s ním rady a vytváøejí nové
pohledy. Subjektivní díla. Umìní je v�dycky sub-
jektivní výpovìï. Jednou z takových sochaøek je
Dagmar �tìpánková. Je to bravurní modelérka,
má cit pro prostor a doká�e vytvoøit nejen portré-
ty, prostorové monumentální kompozice, ale i re-
liéfní kompozice. Její práce experimentují v nì-
kolika polohách.

V portrétní tvorbì vytváøí Dgmar citlivé výrazy,
stavba a monumentalita je v�dy pøizpùsobena

objektu. Barevnost podtrhuje výraz portrétova-
ného. U monumentálních exteriérových plastik
cítíme smysl a talent pro velkorysou prostoro-
vost, kterou jistì naèerpala v barokní tradici kra-
je, ve kterém celý �ivot pùsobí.

Jednou z dal�ích cest, které na�e autorka vytvá-
øí, jsou abstraktní i fragmentálnì figurální reliéfy,
které nutí k zamy�lení, v nìm� musíme rozlu�tit a
pocítit zámìr autorky. Nakonec nezanedbatel-
ným projevem je její malíøská tvorba. Zde se se-
tkáváme s vlivem strukturalismu, v nìm� se obje-
vovala hloubka pro�itkù. Plocha je pojednána re-
liéfnì a násobena decentní barevností. Obrazy
vìt�inou zaznívají na strunu rozjímání a� smut-
ku. Pøedstavují se zde její pochyby, hledání, nalé-
zání, meditace.

Je zøejmé, �e z její tvorby, která nám dává na-
hlédnout do jejího nitra, se na nás pøenese její
upøímný, fantazijní a i kdy� problematický, tak
pozitivní svìt. V tvorbì Dá�i �tìpánkové je obje-
veno nìkolik cest. Uvidíme, zda v budoucnu bude
jedna z nich tou hlavní...

Dílko z plakátu, který zve na výstavu Dagmar Štěpánkové Černé. Začne v muzeu 24. dubna
odpoledne. Úvodní slovo přislíbila pronést kolegyně, sochařka Ellen Jilemnická. Od ní je také

článek, který otiskujeme níže:
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Autosalon ŠKODA
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HAVEX AUTO HOŘICE
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ŽALUZIE
SEDLÁK
 �aluzie (EURO, vertikální) �
originální zastínìní VELUX

sítì proti hmyzu � lamelové dveøe
� pøedokenní rolety

� gará�ová vrata
MONTÁ� � PRODEJ � SERVIS
VLASTIMIL SEDLÁK

Máchova 1431, Hoøice
TEL/FAX: 493 623 711

MOBIL: 737 744 821
www.volny.cz/zaluzie-sedlak

NOVÁ SLUŽBA
PRO OBČANY HOŘIC

A OKOLÍ:
Pùjèuji èistiè na koberce

Puzzi 100 Super
od firmy Kärcher

(Objednávky na uvedených èíslech)

AUTOŠKOLA

LEJSEK
Auto�kola Josefa Lejska

Karlova 198, Hoøice, tel. 493623670
vám nabízí provádìní výcviku
v øízení motorových vozidel:

1) malého motocyklu, skupina „M“
2) motocyklu skupiny „A“

3) osobního automobilu, skupina „B“
4) nákladního automobilu, sk. „C“

5) traktoru, skupina „T“
Kondièní jízdy uvedených vozidel.

�kolení øidièù.
Výcvik provádíme na nových

vozidlech zn. Ford Fiesta, �koda
Felicia, Ifa 60, Suzuki, Simpson.

Kurzy zahajujeme
ka�dou støedu v 15 hodin.

Autoslužby
� Výmìny a prodej

motorových a pøevodových olejù
� Prodej akumulátorù

Pneuservis
� Montá� a vyva�ování pneumatik
osobních a dodávkových vozidel,
vè. AVIE a motocyklù (provádíme
na moderních strojích Corchi).

Prodej nových  pneumatik zn. Barum,
Matador, Michelin, Continental,
Nokia na v�echna motorová vozidla.

Montá� pneumatik u nás
zakoupených provádíme zdarma!
� Zaji��ujeme protektorování pneumatik

� Opravy vzdu�nic a pneumatik na
osobní i nákladní automobily a traktory.

Informace: 493 623 670

V I N O T É K A

LEVITŮV DŮM
NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164

Zahradnictví
Ondráček

Březovice
nabízí:

Prodej mace�ek, karafiátù,
sadby salátu, kedlubnù

a kvìtáku k rychlení.
Dále prodej sadby zeleniny na ven

 a velký výbìr sazenic kvìtin
doplnìný prodejem trvalek.

Telefon: 493 621 930
Mobil: 732 584 521

Restaurace Bohema
nabízí

od 1. dubna 2008
volnou kapacitu

pro vaøení a dovoz
cca 100 obìdù.

Osobní jednání nutné.
Mo�nost

vydávání omezeného
poètu jídel

do jídlonosièù.
Výbìr ze 3 jídel.

HAVEX AUTO HOŘICE

JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE

Mary Staggs Detox
� Je zalo�ena na elektrolýze a podporuje pøiroze-

nou detoxikaci, která tìlu umo�òuje upevnit zdraví.
� Je zalo�ena na bioenergetické stimulaci rùzných

tkání, orgánù a systémù, které potom mohou lépe
vykonávat svoji detoxikaèní funkci.

� Výsledek opakovaného 30minutového sezení je
uvolnìní usazenin a odpadních látek a pøirozená
stimulace orgánù, které mají na starosti odvodòo-
vání a vyluèování �kodlivých látek z tìla.

� Poèet sezení je závislý na vìku a pocitech èlovì-
ka, mìjte na pamìti, �e pokud je Vám tøicet, ètyøicet
nebo padesát, strávili jste stejnì tolik let tím, aby
jste se �dopracovali� ke svému souèasnému zdra-
votnímu stavu a toxicitì.

Nechoïte jen tak, detoxikujte se!

Komenského 274
Telefon:493 620 393

Mail: dasar@centrum.cz
ICQ: 335-286-923

Nechoïte jen tak, objednávejte se!

SOLÁRIUM
U CHAMELEÓNA

Komenského 274, Telefon:493 620 393, 508 01 Hoøice
Mail: dasar@centrum.cz IÈO: 866 96 718 ICQ: 335-286-923

Pondìlí - pátek 8:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00.
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JÍZDNÍ KOLA

RYS
Velký výběr kol a příslušenství

zn. Author
Wheeler
4Ever…

+ dětská kola
+  kvalitní profi servis

+  vše ostatní na jízdní kola

MILOSLAV RYS
Žižkova 1957, Hořice

Tel: 493 621 932
www.kola.rys.cz

Po - Pá  8.30 - 12.00, 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00

CELKEM 231 m2

KANCELÁŘE V HOŘICÍCH
(I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m2)

KONTAKT: 603 501 830

Inzerce v Hořických novinách:
mag@cbox.cz

775 291 242, 493 624 497
1 cm2 / 5,-  Kč

Prodej bytů
do osobního vlastnictví

Firma IMO-STAR 98 s.r.o., 500 09 Hradec Králové,
Na Hrázce 273, tel/fax: 495 264 007, gsm: 777 955 855

Pokračuje prodej bytů do osobního vlastnictví v Hořicích:
Výhodná investice do bytu v osobním vlastnictví

- jistota budoucnosti. Byty o velikosti od 32 m2 do 84 m2,
VE ZBOROVSKÉ ULICI V HOŘICÍCH.

Výhodné hypoteèní úvìry
prostøednictvím Raiffeisenbank a. s.

poboèka Hradec Králové.

zahájili jsme
stavbu
třetího domu

Luděk Vojáček
+420 603 934 787

E-mail: voolno@centrum.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
SKŘÍNĚ NA MÍRU
ŽALUZIE • ROLETY• PARAPETY• PRAHY•TĚSNĚNÍ
Doprava a konzultace zdarma

CIHLY
Cihly slo�ené v Hoøicích

prodám za velice pøíznivé ceny.
Nové, originál zabalené,

na paletách.

SUPERTHERM 11,5 P+D
14 P+D
24/37,2 P+D
30 P+D
36,5 P+D
36,5 N P+D

Pouze celé palety.
Informace na telefonu 777 665 333

PRODEJ A PÙJÈOVÁNÍ �ÁTKÙ
A ERGONOMICKÝCH NOSÍTEK

na no�ení dìtí od 0 do 3 let
poradenství s vázáním a výbìrem �átku

velký výbìr znaèek �átkù
tel. 604747968, satkonosenec@email.cz

POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH

Ing. Pavel Hančar
KONCESOVANÝ DRAŽEBNÍK
TEL. 493 621 003, 493 621 736

RIEGROVA 1048, 508 01 HOŘICE

Nová prodejna vojenského materiálu otevřena na náměstí
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Kdo nav�tìvuje v odpoledních nebo veèerních
hodinách hoøický plavecký bazén, ví, �e tam pra-
videlnì spoleènì trénuje skupina plavcù. Jsou to
èlenové plaveckého oddílu Sokol Hoøice, který za-
lo�il, vede a trénuje Ing. Petr Havlíèek, nìkdej�í
úspì�ný závodní plavec.

Oddíl je otevøen v�em zájemcùm o plavání a to
bez rozdílu vìku: dnes je v oddílu 6 studentù
a 9 dospìlých ve vìku od 35 do 51 let. V týdnu je
mo�no se zúèastnit a� pìti tréninkù. Tøi jsou ráno
v rámci �ranního plavání� nabízeného Sportov-
ním centrem a dva jsou odpoledne a veèer.

Nároènost tréninkù je rùzná � v�dy pøizpùsobe-
na potøebám a mo�nostem pøítomných, co� je
vìt�inou 5 a� 7 plavcù. Ti �si u�ívají� nejen rados-
ti z pohybu, ale také zlep�ování své plavecké tech-
niky. Pøedev�ím v�ak plavání v dru�stvu. Takové
plavání je mnohem zábavnìj�í a plavec podá vý-
kon, ke kterému by se jako samotáø nevyhecoval.
Výkonnostní zlep�ení nìkterých �sokolíkù� je tak
výrazné, �e oddíl bude muset pøistoupit k zavede-
ní zvlá�tních tréninkù pro zaèáteèníky.

V dobì záøíjové výluky udìlali plavci �z nouze
ctnost� a jezdili trénovat do padesátimetrového
bazénu v Hradci Králové.

Dal�í tréninkovou aktivitou bylo plavecké sou-

støedìní konané loni na konci èervna v nádher-
ném pøírodním prostøedí sluneèních lázní na Da-
chovech. Bylo to takové malé prodlou�ení letních
prázdnin: bydlení v chatkách, veèer plavání, ráno
plavání a po nìm odjezd do �koly nebo na praco-
vi�tì.

V øíjnu se tøi mladí plavci (KH, VV a SV ) vypra-
vili reprezentovat Hoøice na celorepublikový so-
kolský pøebor. Svého poslání se zhostili se ctí,
proto�e se umis�ovali zhruba uprostøed startov-
ního pole. Za zmínku stojí také úèast hned dvou
pìtièlenných smí�ených dru�stev na hoøickém
pøedvánoèním maratonu. Jejich umístìní nebylo
�patné, ale do pøí�tího roèníku by se plavci mohli
nauèit trochu líp koulet ku�elky a házet �ipky...

Ètyøi èlenové oddílu se vedle tréninkových akti-
vit  podílejí také na propagaci plavání formou vý-
uky v rùzných kursech. Tuto zimní sezónu, stejnì
jako loni a pøedloni, bì�í cyklus sobotních lekcí
pro dìti. Úèastní se jej hlavnì dìti ze Sokola,
z oddílù gymnastiky a oddílu v�estrannosti. Kro-
mì toho se v�dy ve ètvrtek veèer koná ji� druhý
cyklus zdokonalovacího kursu plavání pro dospì-
lé. Pøijïte se nezávaznì informovat do hoøického
bazénu: úterý od 17 do 18 hodin, ve ètvrtek od 18
do 20 hodin. Lépe plavat mù�ete i vy...            -jdv-

Ètvrteèní kurs:
10 lekcí v bazénu od 18:00 do 19:00 + první 4 lekce také v uèebnì od 17 do 17:45.

Páteèní kurs:
10 lekcí v bazénu od 19:30 do 20:30 + první 4 lekce také v uèebnì od 18:30 do 19:15.

Nulté rozøazovací nezávazné zku�ební lekce probìhnou
ve ètvrtek 3. 4. od 18 hodin a  v pátek 4. 4. od 19:30.
Poslední (10.) lekce probìhnou 12. 6. a 13. 6. 2008.

Cena kursu je 780 Kè.
Prosíme zájemce, aby se co nejdøív telefonicky ohlásili u vedoucích kursu,

p. Havlíèka � tel. 603 508 725 nebo p. Vyskoèila � tel. 603 584 273.

Plavecký oddíl Sokol Hoøice
pod zá�titou OZP (Oborová zdravotní poji��ovna - 207)

poøádá v dubnu - èervnu 2008

Kursy plavání pro dospìlé
zaèáteèníky i pokroèilé

Středa 2. 4. ve 20:00

Chyťte doktora
Gynekologa Michala dostihne nevìra a musí øe�it
zapeklitou, témìø klasickou, situaci man�elského

trojúhelníku. Celkem tøikrát se diváci spolu s hlavním
hrdinou vrátí na stejné místo jednoho dne...

Čtvrtek 3. 4. ve 20:00

Hairspray
Komediálnì muzikální retro s hvìzdami filmového nebe
dne minulých a mo�ná i budoucích. Pøehlídka vytøíbené-

ho humoru, který vedle retro písnièek pobaví.

Pátek 4. 4. ve 20:00

Darjeeling
s ručením omezeným
Vtipná iniciaèní road movie a sarkastický obraz

souèasné západní civilizace a její honby za mystikou
z prùvodce. Otøelý, ale pùsobivì podaný pøíbìh tøí bratøí

na pouti za sebepoznáním a nalezením osvícení...

Sobota 5. 4. ve 20:00

Oko
Remake slavného hororu o dívce, která v dìtství pøi�la o
zrak. Po transplantaci, krom normálního svìta, zaèíná

vídat podivné stíny a postavy.

Úterý 8. 4. ve 20:00

Monstrum
Je to velké, je to na�tvané a má to chu� nièit� Tahle noc
zmìní �ivot v�em. A nìkterým ho ukonèí. Producent J. J.

Abrams, autor originálních a velmi sledovaných
televizních seriálù Alias a Ztraceni tentokrát pøipravil

výjimeèný zá�itek pro diváky kin.

Středa 9. 4. ve 20:00

Rambo: Do pekla a zpět
Nejbrutálnìj�í film k vidìní v kinì. Akce je zvládnutá na

jednièku, konèetiny létají v�ude kolem�

Pátek 11. 4. ve 20:00

Než ďábel zjistí, že seš
mrtvej

Sidney Lumet opìt natoèil drama na které stojí za to jít
do kina. Výborný scénáø, skvìlí herci (hlavnì Ethan

Hawke, ten opravdu pøedvádí jeden ze svých nejlep�ích
výkonù) a pomìrnì originální pøíbìh.

Sobota 12. 4. ve 20:00

Václav
Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech �ije

s maminkou pod jednou støechou. Pøesto�e je Václav
vnímán jako místní �a�ek, hlupák a problematický

nezvladatelný kluk, my v nìm uvidíme citlivého,
vnímavého dobráka s klukovskou du�í�

Úterý 15. 4. v 19:30

Carmen
Pøedstavení filmového klubu

Úspì�né moderní zpracování muzikálu od George
Bizeta, kde se støídá realita a zkou�ení muzikálové hry.

Středa 16. 4. ve 20:00

Let’s Dance 2: Street
Dance

Choreografie z øí�e snù a fantastický taneèní náøez.
Nové tváøe jsou velmi sympatické, ze scénáøe jasnì
odkapává nadsázka a celkový dojem nepokazí ani
povinný proslov a závìreèný pøeslazený polibek�

Pátek 18. 4. a sobota 19. 4. ve 20:00

Sweeney Todd: Ďábelský
holič z Fleet Street

Potemnìlý, øeznický muzikál Tima Burtona
s romantickou zápletkou a zpívajícím Johnny Deppem.

Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron a dal�í.

Úterý 22. 4. ve 20:00

Soukromá válka pana
Wilsona

Drama podle knihy George Crila
o skuteèném pøíbìhu texaského kongresmana Charlie

Wilsona, který tajnì pomáhal povstalcùm v Afganistánu
v jejich válce se Sovìty.

Středa 23. 4. ve 20:00

Lovci pokladů: Kniha
tajemství

Druhý díl celosvìtovì úspì�ného filmu Lovci pokladù
vypráví o Benjaminu Franklinu Gatesovi, jen� se sna�í

odhalit pravdu o smrti Abrahama Lincolna.

Pátek 25. 4. a sobota 26. 4. ve 20:00

Pokání
Úspì�ná pøedloha lana McEwana vypráví

pøíbìh ne��astné lásky, kterou zmaøí bujná dìtská
pøedstavivost. Nejen pøíbìhem, ale i obrazovì

a zvukovì vynikající film.

Středa 30. 4. ve 20:00

Královna Alžběta:
Zlatý věk

Postavila se nejmocnìj�í armádì svìta. Unikla pokusu
o atentát. Kvùli vy��ímu zájmu obìtovala svou lásku
a nechala popravit pøíbuznou. Jmenovala se Al�bìta
a díky ní se Británie mù�e chlubit pøívlastkem Velká.

Medvědi zařízli Krůty
V základní skupinì Novobyd�ovské hokejové

ligy porazili Krocani z Nového Dvora (døíve Jièín-
ské béèko) velkým rozdílem nemocemi zdecimo-
vané Grey Grizzlies Hoøice a to se jim stalo osud-
ným. Tyto dva �pièkové týmy svedly urputný sou-
boj ve finálové skupinì a zdravì nabuzení Medvì-
di jasnì porazili Krocany 6:0. Zápas plný vylo�e-
ných �ancí byl dlouhou dobu bez gólu, a� ke konci
úvodní tøetiny �. Karban zavelel k výhøe  prvním
ze svých  tøí gólù v zápase. Pak u� to tam vzpur-
ným Krocanùm padalo jak brambory do krechtu.
Postupnì skórovali J. �picar, L. Petera a R. Èi-
hák. Ale nejoslavovanìj�ím byl samozøejmì bran-
kaø K. Vydra, který zároveò upadl v nelibost Krùt,
proto�e je svými  bravurními zákroky, jak se poz-
dìji ukázalo, vyøadil z úèasti ve finále.              (cuk)

Na fotografii vidíte právì zaèínající montá�
chladící vì�e pro men�í ledovou plochu na multi-
funkèním plácku u Habru. Toto zaøízení si poøídi-
li hokejisté Grey Grizzlies Hoøice, vybrané mezi
sebou z prostøedkù rodinných úspor. Chtìjí tím
pøispìt k propagaci hokeje ve svém rodném mìs-
tì a zároveò si zajistit ledovou plochu pro svoje
potì�ení i na hokejové stáøí. Chladící vì� je umís-
tìna na pozemku pana Maliny (chladírenský
technik v.v.), který pøislíbil údr�bu tohoto zaøíze-
ní a na oplátku mu bude pøebyteèné teplo vznika-
jící provozem ohøívat vodu v bazénu. Proto�e se
èeká velká frekvence sportovcù na tomto místì,
budou mít zde nekalé �ivly odzvonìno.            (cuk)

Hokejisté si plní sen

Jazykový koutek
Vìdci vyzkoumali, �e nejtì��í evropské jazyky

jsou fin�tina a portugal�tina. Fin�tina je dokonce
tak slo�itá, �e se s ní nedomluví ani nìkteøí Portu-
galci.

Případ ze školství
Paní uèitelka ve �kolce pomáhá chlapeèkovi

s obouváním bot. Oba tlaèí, táhnou, uèitelka zpo-
cená, ale nakonec se to podaøí. Chlapeèek koukne
a povídá:

�Paní uèitelko, my jsme dali botièky obrácenì.�
Uèitelka zjistí, �e má chlapec pravdu, zachová
klid, boty sundá a obouvá je znovu a správnì.
Chlapeèek se podívá a øíká:

�Paní uèitelko, to nejsou moje botièky.�
Uèitelka se kousne do jazyka, neseøve ho a boty

opìt sundá.
Kdy� jsou dole, povídá chlapeèek:
�To jsou botièky mýho brá�ky. Maminka øíkala,

�e je teï budu nosit já.�
Zsinalá uèitelka boty mu opìt boty obuje. Kdy�

mu pomáhá do bundièky, øíká:
�A kdepak má� rukavièky?�
�Abych je neztratil, tak je mám schovaný v tìch

botièkách.�
Soud s uèitelkou bude v úterý.

Případ z berňáku
�Platí� danì?�
�Nejen Danì, také Lence a Ivanì!�

Jak se plave v Sokole

PŮJČUJEME
20 TISÍC - 1 MILION

BEZ ZÁSTAVY
ŘEŠÍME PROBLÉMOVÉ KLIENTY

EXEKUCE: NAJDEM ŘEŠENÍ

TELEFON: 775 059 388

Fotograf zachytil hořickou městskou jídelnu, kde pravděpodobně menežeři nejmenovaného
obchodního řetězce již lákají menší úpravou názvu objektu potencionální návštěvníky budoucího

marketu k nákupům...

Nejen nové hodiny

Dva případy nakonec

Poslední zpráva, ale ještě se vejde:
Kdo má televizi a èas, a� si v sobotu v 10:10 za-

pne ÈT2. Pobì�í poøad Za venkovskými muzikan-
ty, vìnovaný tentokrát hoøickému Jaroslavu Ma-
linovi.                                        Tato zpráva není Apríl.

Hokejové případy


